
Pla de contingència Ceip Germans Ochando 
  

A) DESPLAÇAMENTS 

 

• Com a norma general, es mantindrà una distància interpersonal d'almenys d'1,5 metres en les 

interaccions entre les persones de la comunitat escolar en tot el recinte educatiu. 

• Ús de màscares. L'ús de la màscara és obligatori a partir de primer curs d’Educació Primària i 

recomanat per a majors de 3 anys, durant el trajecte fins a arribar al centre educatiu o parada.  

 

B) EXCURSIONS 

Ús de màscares. L'ús de la màscara será obligatori en cas de compartir autobús aules diferents 

Assignació de seients. S'assignarà i s'organitzarà la distribució de l’alumnat dins del transport limitant les 

interaccions físiques. 

Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles. L’alumnat, abans de pujar i baixar del vehicle, haurà de 

desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. L'empresa serà l'encarregada de dur a terme les mesures de 

seguretat, neteja, ventilació i desinfecció del vehicle, seguint la normativa vigent referida a l'ús dels 

productes autoritzats per les autoritats sanitàries.  

C) ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE EDUCATIU  

• Per evitar aglomeracions hi haurà un marge en les entrades al centre de (08:50 a 09:05 i de 14:55 a 

15:05)) 

• Els alumnes d’infantil progressivament accediran sense acompanyants dins del recinte ( en el seu cas 

els acompanyats que accedeixquen al corralet caldrà utilizar mascareta)  

• El alumnes de primaria accediran sense acompanyants dins del recinte.  

• Existeixen entrades diferenciades per cursos i nivells.  Infantil  

• La replega dels alumnes es realitzarà a les voreres per les mateixes portes d’entrada. 

• Les sortides es realitzaran en dos torns: 

 Primer torn infantil + ,2 , 5 i 6 de primària.  

Segon torn (5’ després)  1,3 i 4t de primària 

• Les famílies sols podran entrar a l’edifici escolar en el cas que el professorat o l’equip directiu així ho 

considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene.  Qualsevol accés al centre es realitzarà previ 

autorització telefónica.(964738790) 

 

 

 



D) DESPLAÇAMENTS PEL CENTRE EDUCATIU 

• Es reduiran al mínim els desplaçaments de grups d'alumnat pel centre facilitant en la mesura del 

possible que siga el professorat qui acudisca a l'aula de referència. A tal fi es supremeixen les aules 

d’especialistes a dins del centre i sols es realitzaran especialitats a l’aire lliure o a dintre l’aula de cada grup. 

• El trànsit d'alumnat per l'interior de l'edifici i per les escales es farà de forma ordenada i mantenint la 

distància de seguretat.  

 

• Es procurarà l'accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància de seguretat 

(1,2 metres) entre l'alumnat assistent. Es recomana prioritzar, sempre que siga possible, l'ús dels espais a 

l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d'oci. 

 

E) ÚS DEL PATI 

 L’ús del pati durant el temps d’esbarjo o en les activitats programades en aquest, es realitzarà de forma 

esglaonada per evitar aglomeracions i garantir la distància de seguretat tant a l’entrada com a l’eixida de 

l’aula. A més, es realitzarà la distribució de l’alumnat per sectors, i es reforçarà la vigilància del temps de 

pati. L’ús del pati per diferents grups de convivència estable es permetrà la interacció entre grups del mateix 

curs, sobretot en activitats a l’aire lliure. 

En infantil es realitaran 3 torns ( un torn per nivel 4, 5 i 3 anys) 

En Primaria es realitzaran 2 torns 1torn 4,5,6, 2 torn 1,2,3. Al mateix temps cada torn tindrà 3 zones rotatives 

( una per nivell i dia) 

 

 

 

F) TASQUE DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I REUNIONS 

 S'hauran de restringir els moviments de personal alié el màxim possible i el públic en general haurà 

de quedar-se en l'exterior de l'edifici i guardar la distància de seguretat. 

 Les famílies sols podran entrar a l’edifici escolar en el cas que el professorat o l’equip directiu així ho 

considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i en cap cas si presenten qualsevol 

símptoma compatible amb la COVID-19. 

 En el cas que siga necessària l'atenció presencial, s'establirà un sistema de cita prèvia, indicant-hi el 

dia i l'hora d'atenció. 

 S’ha de prioritzar la comunicació amb les famílies per WEBFAMILIA,  telèfon, correu electrònic, 

telegram i s’han de facilitar les gestions telemàtiques. 

 Totes les persones a l’entrada al recinte educatiu tindràn l'obligació d'utilitzar màscareta  

 S'hauran de restringir els moviments de personal alié el màxim possible i el públic en general haurà 

de quedar-se en l'exterior de l'edifici i guardar la distància de seguretat. 

G) MESURES DE PROTECCIÓ AL CENTRE EDUCATIU 

 En primer lloc es realitarà ventilació natural creuada en tots els espais educatius. 



 Respecte a l'ús de màscares s'estarà al que es disposa en l'apartat D2 del Protocol de Protecció i 

Prevenció contra la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat 

Valenciana. Curs 2021-2022, de data 21 de juliol elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport  i, si és el cas, en les posteriors 

actualitzacions. 

 

 Segons les diferents etapes educatives han de tindre's en compte diferents consideracions: 

Alumnat: 

▪ Educació Infantil: la màscara no és obligatòria fins a cumplir els 6 anys 

▪ Educació Primària: La màscara és obligatòria. 

▪ En el transport escolar col·lectiu el seu ús és obligatori per als majors de 3 anys  si comparteixen autobús en 

altre grup i obligatori per a tot  l’alumnat a partir de 1r de Primària. 

H) Personal empleat públic del centre: 

 L’ús de mascaretes higièniques o quirúrgiques és obligatori per a tot el personal empleat públic del 

centre. 

 El centre comptarà amb màscares quirúrgiques o màscares FFP2 per a utilitzar en el cas que algú 

inicie símptomes, mentre s'activa el seu aïllament i l’aplicació del protocol de gestió de casos. 

 A més comptarà amb màscares higièniques o quirúrgiques per a tot el personal del centre i, en cas 

de necessitat disposarà de màscares higièniques/quirúrgiques per a l'alumnat (oblit, deterioració o 

altres circumstàncies). 

 El personal que atenga alumnat amb discapacitat auditiva podrà utilitzar, a més, aquelles màscares 

semitransparents que acomplisquen amb la norma UNE 0065:2020, les qual es consideren com una 

màscara higiènica, sempre que l'alumnat al qual atenga porte màscara higiènica o quirúrgica. 

 L'ús de guants no és recomanable de manera general, però sí en els casos de manipulació de paper, 

maquinària, aliments, canvi debolquers i tasques de neteja. 

 S’ha de realitzar una higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons 

amb aigua i sabó de manera preferent. Si no és possible llavar-se correctament les mans, 

complementàriament es podrà utilitzar la desinfecció durant 20 segons amb gel hidroalcohòlic. 

 La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre educatiu, abans i 

després del pati, de menjar i sempre després d’anar al lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades 

al dia. 

 S'haurà de garantir la disponibilitat de sabó, de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic. 

 S'indicaran també les instruccions a seguir per a la correcta rentada de mans i la ubicació dels gels 

hidroalcohòlics (entrada del centre,banys, entrada de les aules o portes interiors d'entrada del pati o 

gimnàs, entrades a la cuina, a l'interior de les sales de reunions o del professorat, etc.). 

 Evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la mascareta, ja que les mans faciliten la transmissió. Evitar 

donar-se la mà. 

 En tossir o esternudar, cal no retirar-se la mascareta, i cobrir-se la boca i el nas amb el colze 

flexionat. Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries, que s’han de llançar 

després del seu ús a una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal, i fer una posterior 

higiene de mans. 

 Es disposarà de tota la cartelleria necessària, imprescindible per a oferir el màxim d'informació 

general i s'establiran les zones idependències dels centres educatius, que permeta a tot el personal 

treballador del centre, a l’alumnat i al personal alié al centre, seguir les mesures de prevenció de 



contagis de la COVID-19 establides. Mantindre una distància interpersonal d'almenys 1,2 metres dins 

de les aules i d’almenys 1,5 fora de les aules. 

I) INTERACCIONS AMB PERSONES EXTERNES A L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

 Es reduirà el nombre d'interaccions amb personal alié a l'organització i visites al centre d'altres 

professionals excepte l'estrictament imprescindible. En cas necessari es facilitarà que l'acció puga 

desenvolupar-se de manera telemàtica. S'evitaran gestos d'afecte o de cortesia social amb els 

usuaris que suposen contacte físic, fins i tot el fet de donar la mà. 

 Durant el període d'incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d'Educació Infantil, no 

estarà permesa la participació i la col·laboració de les persones progenitores o altres familiars dins 

de l'aula.   

 S’ha de prioritzar la comunicació amb les famílies per WEBFAMILIA telèfon, correu electrònic, 

telegram  i s’han de facilitar les gestions telemàtiques. 

 Les famílies sols  podran entrar a l’edifici escolar en cas que el professorat o l’equip directiu així ho 

considere, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i en cap cas si presenten qualsevol 

símptoma compatible amb COVID-19. El accés es realitzarà previ autorització telefónica a peu de 

porta. ( 964738790) 

 Els esdeveniments esportius o les celebracions que hagen de realitzar-se en el centre educatiu, s’han 

de realitzar sempre que es puga a l’aire lliure i d’acord amb les mateixes condicions que els seus 

homòlegs en l’àmbit comunitari. 

J) REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I GRUPS EDUCATIUS DEL CENTRE 

• La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari establir una 

organització extraordinària de la confeccióde grups d'alumnat com a conseqüència de la necessitat 

d'adaptar-la a les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19. Entre aquestes 

mesures s'inclou la possibilitat de constituir grups de convivència estable (GCE) per a l'alumnat de menor 

edat, atés que és l'opció que millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen 

produir i, al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes edats puguen socialitzar i jugar 

entre ells, ja que és impossible, a més de contraproduent, que en aquestes edats s'intente que estiguen en el 

centre mantenint tot el temps la distància social d’1,2 m. 

• En Educació Infantil i en Educació Primària, els centres s’organitzaran obligatòriament en grups de 

convivència estable (GCE) de l'alumnat, en els quals no s’aplicaran els criteris de limitacions de distància i 

d’acord amb la ràtio establida per la normativa vigent a la Comunitat Valenciana. 

Es permet la interacció entre grups d’un mateix curs sobretot en activitats a l’aire lliure (pati, activitats 

esportives, projectes...). D’aquesta manera es flexibilitza la limitació de contactes, però es manté la limitació 

d’altres interaccions, mentre s’estiga en un escenari de convivència amb el SARS-CoV-2, que encara no és de 

normalitat completa (nova normalitat). 

• L’alumnat dels grups de convivència estable podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de 

mantindre la distància interpersonal de manera estricta. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb 

altres grups del centre educatiu, limitant al màxim el nombre de contactes i seguint el protocold’us de 

mascareta en eixos casos. El personal docent i no docent que no forme part del grup de convivència estable i 

interaccione amb aquest mantindrà les mesures de prevenció personal establides al punt D2 del Protocol de 

Protecció i Prevenció  contra la transmissió i contagi del SARSCoV-2 per a centres educatius de la Comunitat 

Valenciana. Curs 2012-2022, de data 21 de juliol elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i, si és el cas, en les posteriors actualitzacions.  



• En general es recomana usar roba/bata que puga ser llavada diàriament a temperatura de 60° i 

s'extremaran les mesures higièniques de rentada de mans després de canvi de bolquer, neteja de secrecions, 

etc. 

• Per reduir al mínim els desplaçaments de l’alumnat en el centre, cada grup tindrà la seua aula de 

referència i en general serà el professorat el que es desplace. 

• L’àrea d’educació física s’impartirà, preferentment, a l’aire lliure. Es podrà practicar activitat física i 

modalitats esportives individuals, d’equip i de contacte respectant les mesures de sanitat i d’higiene 

establides per les autoritats sanitàries, especialment el manteniment de la distància mínima de seguretat, 

quan siga possible, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria. 

K) MESURES ADICIONALS INFANTIL 

• es recomana l’ús de mascareta quirúrgica o autofiltrant per part del professorat, en funció de 

l’avaluació del risc de cada cas per part del servei de prevenció de riscos laborals. 

• Per a les migdiades, es recomana col·locar els matalassets, intercalant la direcció en la qual es 

col·loca l’alumnat (cap i peus en diferent direcció). Es farà un canvi diari de llençols o coixins, o utilitzarà 

cadascú els seus canviant-los almenys setmanalment i sempre que estiguen bruts. 

• Tots els grups d'alumnat d'Educació Infantil de primer Cicle es configuraran obligatòriament com a 

grups de convivència estable.  

• És important consolar els bebés i xiquets i xiquetes que ploren, que estiguen tristos o amb ansietat. 

A l’hora d’agafar-los en braços, es recomana augmentar la protecció, en la mesura que siga possible, 

mitjançant: llavada de mans freqüent; llavada de les parts que hagen estat en contacte amb líquids 

corporals; evitar tocar-se els ulls; canviar sempre que siga possible la roba tacada per líquids corporals i, 

realitzar la llavada de mans abans i després de manipular aliments o ajudar a menjar. 

• Incorporar la rutina de la llavada de mans en les activitats pedagògiques. Es poden utilitzar com a 

suport cartells visuals que ajuden a recordar el procés. 

• Durant el període d'incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d'Educació Infantil, no 

estarà permesa la participació i la col·laboració de les persones progenitores o familiars dins de l'aula. 

L) PROTOCOL MENJADOR ESCOLAR 

• Abans de menjar s'ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra 

s'haurà de repetir a la finalització d'aquesta activitat. A més s'han de posar a la disposició de l'alumnat 

dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri 

de Sanitat, si és necessari. 

• El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, ni estris, ni 

begudes. 

• En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per al personal usuari i els 

recordatoris de mesures d'higiene personal (etiqueta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de 

màscares). 

• S’han d’assignar llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat i garantir l’estanquitat en el cas dels grups 

de convivència estable. Quan en el mateix torn de menjador participe més d’un grup de convivència, s’haurà 

de mantindre una distància d’almenys 1,5 m entre els grups. 



 Utilització de les aules per a menjar, mantenint l'estructura dels grups de convivència estable en 

Educació Infantil. 

 Utilització del menjador escolar en dos espàis de 72 (18 x 4)  i 48 ( 12 x 4) espais En general, 

s'organitzarà l'espai del menjador i els horaris de tal forma que siga possible el compliment de la 

distància interpersonal d'1,5 metres, excepte en el cas de l’alumnat pertanyent a un mateix grup de 

convivència estable. Les taules estarán separades per mampares 

 

• En el menjador escolar, les safates seran dispensades i recollides per una única persona.  

•   

Neteja i ventilació en el menjador escolar 

• Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les 

superfícies de contacte més freqüents.  

• S'haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar. 

• Quant a la ventilació, es realitzarà igual que en altres espais del centre: abans, després de cada torn i 

en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible. 

 

M) PROTOCOL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESCOLA MATINERA 

De manera general es mantindran les següents mesures de prevenció, higiene i protecció: 

• El programa anual d'activitats complementàries i extraescolars del curs 2021-2022 s'ajustarà a 

l'evolució de la COVID-19. 

• Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima 

interpersonal d’1,2 metres, entre alumnat de diferents grups, i que, a més, es dispose d'un registre amb la 

relació de l'alumnat assistent, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat 

sobre les persones que s'haurien d'aïllar. 

• Es recomana mantindre, en la mesura que siga possible, els GCE a l’hora de realitzar les activitats. 

• S’ha d’escalonar l’entrada i eixida en aquestes activitats amb l’objectiu d’evitar contactes 

innecessaris i massificació en accessos, especialment si hi ha diferents grups al mateix temps. 

• S’han de prioritzar activitats a l’aire lliure per al desenvolupament d’aquesta mena d’activitats. 

• En les activitats matinals i extraescolars s’han de limitar l’aforament i els contactes mitjançant grups 

reduïts, amb un màxim de 20 xiquets i xiquetes en l’escenari de nova normalitat. Es permetrà la interacció 

entre grups d’edats similars a l’aire lliure en nova normalitat. 

• Respecte a l’ús de mascaretes, caldrà ajustar-se al que es disposa en l’apartat corresponent d’aquest 

protocol. 

• Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l’activitat extraescolar pilotes, 

fitxes d’escacs, cintes, etc.) i realitzar, abans i després de l’activitat, higiene de mans i neteja dels materials 

entre canvis de grups. 

N) Zones comuns. 



• Es prioritzara, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització 

d'activitats educatives i d'oci 

• A fi de mantindre les mesures de distanciament al pati o en altres zones comuns, durant el temps 

d’esbarjo o durant la realització d’altres activitats, es procurarà:  

 

 si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa d'espais 

alternatius, l'alumnat romandrà, preferentment, a la seua aula sota la vigilància de l'últim professor 

o professora amb el qual ha estat. En aquest cas, cal procurar mantindre l'aula ventilada durant 

l'esbarjo. 

 Els banys en infantil serán individuals de cada aula 

 En primaria  hi haurà un bany per a 1r i 2n, altre per a 4 i 5 i dos mes per a 3r i 6è 

. 

O) ORGANITAZIÓ HIGIENE DEL CENTRE 

 Es col·locarà dispensador de gel desinfectant a les aules i ales principals entrades del centre 

 En els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una vegada al dia, 

reforçant-la, especialment en els lavabos, i en aquells espais que ho precisen en funció de la 

intensitat d'ús. Es farà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més 

freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, altres 

elements de similars característiques i utensilis d’ús compartit. 

 En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l'assecatge de 

mans, o gel hidroalcohòlic, sempre que l’alumnat siga major d’edat. L’alumnat deurà llavar-se 

acuradament les mans cada vegada que faça ús del lavabo. 

 Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions, almenys durant 10-15 minuts a l’inici i al 

final de la jornada, durant l’esbarjo, i sempre que siga possible entre classes, mantenint les finestres 

obertes tot el temps que siga possible. Es reforçarà la neteja dels filtres de l'aire i s'augmentarà el 

nivell de ventilació dels sistemes de climatització, en el seu cas, per a aconseguir una major 

renovació de l'aire per millorar la seua la qualitat. 

 En la mesura que siga possible es mantindran les taules lliures de papers o d'altres objectes per a 

facilitar la seua neteja diària. 

 -S'evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la seua neteja i 

desinfecció després de cada ús.  

 

P) ESPAI COVID I COORDINADOR COVID 

 L’espai d’aillament estarà ubicat en l’aula continua a secretaria 

 El coordinador Covid será el director Manuel Balada Brisach 


